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ISZ AMERIKOS
DVASE

ZOKONINKO

Ku'kis tai Jnr-

m

PASIRODĖ MOTINAI KURI 
TAME LAIKE MOKINO 

VAIKUS POTERIU.

Hazleton, Pa. — Tūlos mo- 
teres czionai vyras dirbo ant 

Toji motore 
turi tris vaikus. Buvo tai jau 
deszimta valanda nakti, moti
na juos mokino ta va’kara po
teriu priesz einant gult ir visi 
buvo atsiklaupia ant keliu. 
Sztai, kas tokis pabaladojo in 
duris, motore persigando, ma
nydama, kad tai kokis valka
ta atėjo, l’žklause ‘‘kas ten?” 
ln*t jokio atsakymo neaplai'ke. 
Baladojimas pasiantrino da 
du kartus, o kad motore neati
daro duriu, kurios buvo užrū
kytos su raktu, dury 
atsidaro ir in viduri inejo zo- 
koninkas, pasirodęs in ilga abi
tu. Rankoje laike kryžių ir 
knyga, o prie szono 'kabojo il- 

Motere taip 
persigando kad klūpojo kaip 
nebyle. Zokonin'kas prakalbėjo 

“Nebijok manės, 
te tau szita knyga ir mokyk 
žmonis kaip turi mylėt Dieva 
nes J it a i
ant žmonių ir atsiims ant juju 
didele bausme.”

Motere 'knygos nepriėmė, nes 
negalėjo iitipkelt isz vietos, 
taip buvo pers i gandus. Po tuju 
žodžiu zokoninkas dingo neži
no kur. Motere insidrasinus 
pribėgo prie duriu, bet josios 
buvo uždarytos — atrakinus 
iszbego laukan, bet aplinkinė
je nebuvo matyt ne gyvos dva
sios.

Szita atsitikima papasakojo 
savo kaiminkai B. kuri viską 
surasze ir prisiuntė in reda'kci- 
je-
NUKANDO SAVO UOSZVEI 

AUSI; GAVO 21 RIMBUS.
New Lexington, Ohio. — Ar

timoje czionais, mažam mies
telyje San Toy, Perry paviete, 
Ray Wiggins likos nubaustas

naktinio szipto.

kas ten?

pasiantrino

paczio.s

gas ražan ežius.

in materia:

yra labai užpykęs
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ANTRAS PANASZUS ATSI
TIKIMAS; NUKANDO 

MOTEREI NOSĮ.
New \ o r k. ■

gis Varvasa, likos nu/baustas 
ant penkių metu kalėjimo už 
nukandima nosies savo kai- 
minkai Nellie Leport, prie ku
rios tankiai lindrt.

Moterį* užpykus tvyksztcle- 
jo jam per žanda, paliepdama 
jam daugiau prie josios nelys
ti, už tai supykęs įpri-szoko prie 
jos ir nukando uosi ir sukan
džiojo veidą.
PABĖGO SU BURDIN- 

GIERIUM PALIKDAMA
VYRA SU 4 VAIKAIS.

, — Jonas
(Ožkabarzdis) .32 

ant

PARODE KAIP DEMPSEY 
SUMUSZE SHARKEY — 

ANT SMERT.
Philadelphia. — Du draugai 

Danielius Cellucci, 27 melu ir 
Jonas Derogaitis, 20 melu, ei
dami namon susiginezino apie 
Sharkey-Dcmpsey 
nes. Na ir
Italui kaip Dempsey paguldo 
Sharkey užduodamas jam 
kumszezia in pilvą ir per žan
da. Cellucci puldamas ant said- 
vo'ko, persiškoje Įiakauszi 
ko ir mirė.

Derogaitis li'kos uždarytas su P^sen

kiimszly
Derogait is paro<

Wilkes-Barre, Pa.
Kozibroda 

vvenantis ant 642 
tėvas ketvertus ma-

T •

Kaunas. — Birželio

re

38 METAS

Isz Visu Szaliu
..... » ........... —

BESIMAUDYDAMAS 
PRIGĖRĖ,

Panemune. —Joniniu vaka- 
ptt-

Panemunėje

ISZ RUSIJOS ROJAUS.
Kaunas. — “ 

nesza:
Į Sziomis dienomis
' • f''* r < r 4 f w . • i

ISZ I
I

Lietuva > » pra-

Birželio 23 diena kaip 
prastai kasmet, 
rengiama .Joniniu vakaro pa
minėjimas. In sziais metais s> | tais su szeimyna buvo in 
rengta paminėjimu, be vietos 
svecziu, daug atsilankė ir l’il- 
žiszkiu. P ’’ ’
apie 12 valanda vakare dangų- esą didelis 
ma svecziu iszsiskirste 
paliko szokiams, tarp ju ir Til-( me Maskvos 
že miesto kasininke 1 
Grinda, 
keliais valdininkai 
giu, o paskiau visi apie 
landa ryto nuėjo in 
maudytis. Nemune besimaudy
dama |)-1<‘ II. Grinda nusken
do nors drauge maudėsi dai 
keletą kitu svecziu, tacziau pa
galbos nebuvo galima suteikti. 
Panele Grinda jau antra sziais 
metais Nemuno auka. Jos lavo
nas nesurastas. Reikėtų atsar
giau maudyti, ypaeziai giliose 
sroves vietose.

APGAVIKAS.
Lukoszevicziene Man*, gyvi: 

nanti Slabadoje pranesze poli
cijai, kad -pas ja atėjo nepažys- 
taniasv yrąs, kuris žadėjo duo
ti jos sunui “Maito” bendro
vėje tarnyba. Tuo reikalu pa
ėmė vaiko gimimo metrika ir 
13 litu pinigais ir pasiszalino. 
Iszsyrus nustatyta, jog 
dare žinomas apgavikas Czi- 
žauskas Vincas, 

darbais
Czižauskas yra sulai-

i parvyko 
S.S.S.R. pilietis Mikas Ro- 

gaczevas, kuris pereitais me
lon 

iszvykes. Parvykusis pasako
ja, kad tarp Maskvos rajono 

Pasibaigus koncertui darbininku, ypaeziai bedarbiu, 
i nepasitenkinimas 

o kili esama padėtim Rusijoje. Viena 
rajone esą apie 

a 
Ji ežia susipažino su gauti tik per darbo birža, kuri 

svetimszaliu tacziau neregis
truoja. Pragyvenimas esąs ga- 

Nemuna ;na sunkus. Vienas kilogramas 
juodos duonos kainuoja 8 ka
peikų. Didžiausia stoka butu, 
darbininkai dažniausia uždirba 
apie 1.5 dienai, bet isz tos si- 
mos vos galima prasimaityti. 
Namai apleisti. Daug ju suge
do. Statyba menkai eina. Pas
kutiniu laiku buvo kasdien 
szaukiami susirinkimai, mitin
gai, kuriais kelta karo 
šia, bet- kariauti 
visiszkai nenori. Jie sakosi jau 
gana ’lig sziol prikariavo. Jeigu 
eitu kariauti tai tik vieni Ko
munistai, kurie tarp darbinin
ku sudaro nedideli nuoszimti. 
Maskvos rajone taip pat pasie
nio pasireiszkimns.

“ANTOSIUKES”

kuris 'pereitais
PRISIKĖLĖ ISZ

NUMIRUSIU
i:
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ISZ LIETUVOS
SZAUDYMAI PRIE 

GUBOVO DVARO.
23 diena

apie 12 valanda demarkacijos 
|e’ linijoj ties Gubovo dvaru, Eže- 

Lenku pafronezio 
sargybos perkele linijos 
musu pusėn. Gaires musu 
gylius tuoj atstato in senas vie
tas. Tacziau Birželio 25 diena 

gaires mu- 
grasindami szaudy-

i

renu apskr.,
gaires

sar-

DINGO LAIKE KARO, PATI 
VĖLA APSIVEDĖ, VYRAS 

SUGRYŽO IR NORI KU
NIGO GASPADINE U2 

PACZIA.
nuo

{Lenkai vol perkėlė 
. . b .jei gaires bus nu'kellos in 
vieta.

I

I . • ,1Helene. 40,000 bedarbiu. Darbo galim; 
...... .... i . % 4 I 4,1. 1. . «• .1 ■. ..1 . .. l.a.a^.k 1 » « « .. Klaipeda. — Sziadion Lietu

voje atsitinka daugelis visokiu 
” ir tankui apie juos 

laikraszcziuose raszoina. Bet 
tokio stebuklo, 
Skuode, 
ti, kaip raszo apie tai Klaipe- 
diszki laikraszeziai: — Tik pa
siklausyki!.

Laike didžiojo karo tūlas Pi
leris isz Skuodo buvo paimtas 
in Rusu kariuomene. Su kitais 
pažystamais 
tas in karo frontą, 
laiko apie ji negavo jokio?

, r.c; g:::::

isz Pagi -
5 va- ‘‘stebuklusia, 

sena vieta. Musu sargyboms 
duotas insakymas gaires atsta
tyti in senas vietas.

Druskininku rajono Jonin.’u 
iszyakarese Lenku patrone,zio 
sargybos sukalė isz lentų daug 

j laiveliu ir illiuminavusios juos 

buk ni'iiziIgio ; (]o Nemunu žemyn. Plaukiant 
laiveliams tarp Liszkiavos 
miestelio ir Žeimiu kaimo Len
ku patruliai pradėjo neva in

kalejime be'kaucijos už žiiilins-
ta.
KRISTUS VELA KETINA

SUGRYŽTL
Stoney Brook, N. Y. — Ant 

terp-tautinio susirinkimo dva- 
siszkuju czionais, delegate Va-

»j žvakėmis apie 1 valanda palci-

raszoina.
kokis invvko •K 

man dar neteko girde-

metu, 
Grant St- 
žu vaiku, pasiliko be motercs, 
Helenoj?, 27 metu, kuri iszsi- 
bostino in nežinoma vieta 
drauge -su savo burdingierium 
Maksu Ilkov .35 metu.

Nuskriaustas vyras buvo ge
rai; žmogus (o gal ir per ge
ras), uos pacziulcs niekados 
nepaniekim*jo ir davė
ko ji užsimanydavo. Dabar tė
vas nežinoka daryt su vaikais, 
nes turi eiti in darbu palikda
mas juos po apgloba kaimynu.
LIETUVYS INPUOLE IN 

BEDA.
Carlisle, Pa. — Policija

eme tris jaunus vyrus, kaltina
mus del užpuolimo George 
Ewingo, Carlisle Reserve Offi
ce i’s Training Camp studento,

viską

Sil

ir MIsS MllJred IjUird, Dickin
son kolegijos studentes. Suim
tieji yra Joseph Smith, 28 me
tu, Mathew Adams 19, ir Jo
seph Mažeika, 19 isz Wilkes- 
Bare, Pa., visi trys medicinisz- 
kos lauko tarnybos sztabo na
riai.

Pagal policijos, aresztuotieji 
prisipažinę, kad kaip Ewing 
ir Miss Laird, kurie buvo isz- 
eje pasivažinėti luoteliu po upe 
gryže vakare namo, jie 'krū
muose patykoję ir puolė juos, 
vieni susikibę su Ewingu, tre- 
cziasis pasigavęs mergina.
LIETUVISZKAS BOKSERIS 

PRIGĖRĖ.
Wilkes Barre, Pa. — Patai-

sen.ovh.zku biulii, aplniky.la-, kint)lg pel. motorin lnotoli> ku.
mas 21 rimbus per nuogus pe- 
czius už tai, kad isz piktumo 
nukando ausi 
Mrs. Amanda Taylor.

Susirinkus
pas

savo uoszviai

žmonių 
skvajeri norėjo nedora 

ženteli iszsmaluoti, bet ant ga
lo nutarė ji nuplakt ir taip pa
dare. Po tam paliepė jam ap
leisti miesteli in penkiolika 
miliutu.

Žentas dirbo su uoszvia ant 
lauko ir už ka toki susibarė ir 
staigai szokes ant uoszves nu
kando jai ausi.
PO 15 METU, SUĖJO 

SAVO “MIRUSIA“ 
DUKTERIA.

Bloomsburg, Pa. — Ana die
na Wilkes Barre buvo links
mas suėjimas, kada Mrs. Carl 
Proust, isz Bloomsburg’o suėjo 
su savo motina ir triini bro
liais, kurie buvo tosios nuomo
nes kad juju sesute buvo mi
rus 15 metu adgal, norints jo
sios jeszkojo per keliolika me
tu. Kada Proust’iene turėjo 6 
metus, josios tėvas likos už- 
musztas kasyklose, o ja ja pa
ėmė ant auginimo szeimyna isz 
Bloomsburg*o, o broliai tan
kiai raižydavo pas motina. No
rints vėliau motina jeszkojo 
kur dingo josios duktė bet ne
rado, norints jiji gyveno tiktai 
40 myliu nuo motinos, na, ir 
tik ąna diena dagirdo kad 
dtfkte yra vedus ir gyvą.

mvne 
norėjo

SU

ri vare Miss Eleonora Goff, ga
na žemus Lietuviszkas bokse
ris Jonas Raganas, 25 metu, 

“Johnny liar- 
prigėrė upeje. Tėvas mer-

25 metu
žinomas kaipo 
dy” 
jginos padovanojo 100 doleriu 
kas jojo lavona surastu.

Taja diena taipgi prigėrė 
Robert Wagner, 21 metu, An
drius Rebarczuk, 45 metu ir 
George Paukracz 24 metu, visi 
isz Ilazletono, kada juju luote
lis apsiverto upeje. Jieji tada 
žuvavo.

BALTAS DAVE JUODAM 
SAVO KRAUJO-

— Czionais gy- 
kurio

New York.
vena nigeris, kurio gyslose 
randasi kraujo isz 'balto žmo
gaus. Nepaprastas sumaiszy- 
mas kraujo atsitiko czionaiti- 
neje ligonbuteje, kur szale vie
nas kito, gulėjo Airisziukas ir 
nigeris. Gulėdami susipažino 
ir pasiliko gerais draugais. Po 
operacijai daktarai apreiszko 
nigeriui kad negales gyvent ir 
tik vienatinis būdas iszgelbeji- 
mo nuo mirties yra, jaigu kas 
jam paaukautu savo kraujo. 
Baltas draugas noringai suti
ko ant to. Permainymas krau
jo buvo pasekmingas ir nige
ris pasveiko. Dabar nigeris gi- 
rresi kad jojo gyslose randasi 
Airiszinis kraujas. Airiszis yra 
katalikas o nigeris 
nistfko iszpa'žinimo.

protpsto-

M4** i

'StamfordGillespie isz 
, pasakė

ketina vela sugryžti ant žemes 
Kristus gialbeli nusidėjėlius 
nes svirias labai kszt.virko.

creg' ■ ■ ' . _
je kelis metus, (ai Kristui 
bus ka gialbel,
staezia-gaIva iii pragaru.—R.)

liną 
Conn.

i
I 

)

id da fpabuna proliibiri-j jU()S szaudyti. Szaudymas te-
ne

nes visi žengs
sesi apie 20 niinucziii. 
loke musu sargy'bu pusėn.

SZAMPANINE LIETUVAI
TE GAUNA MILIJONIERIŲ.
Chicago. — Terese Daugeliu 

te, arba Joyce Hawley, kaip ji -K 
Amerikon iszkai 
reiszke: < I

m-

vadinasi, pa- 
Esii susižiedavusi su 

puikiu jaunu milionieriu, bet 
jo vardo pasakyti dabar 
galiu.”

Daugeliute, jei pamenate, 
buvo ta Lietuvaite, kuri davėsi 
iszmaudyti szampane ir del ko 
teatrininkas Carroll dabar sėdi 
Atlanta kalėjimo.

NEPRIEME ALINI BYLA 
WISCONSINE.

Madison, Wis. — Taip vadi
nama “Duncan Beer Bill,” ku
ri pavėlintu dirbti Wisconsine 
alų turinti 2.75 procentą alko
holimis, likos atmesta per gu
bernatorių Zimmerman, kuris 
ant jojo nepasirasze, paduoda
mas savo priežastį, kad jaigu 
bylas butu priimtas, tai valstis

Duncan Beer Bill

Kulkos gyve

d va
da rbin i n kai

nios nei jo žmona
karui

kariuomenes
kaimvnai,* 7

Pasibaigus 
isz

jis buvo iszsius- 
ir nuo t<» 

žl- 
nei gimines.

GYDYTOJU SKAICZIUS 
LIETUVOJE.

Kaunas.— Daktaru Lietuvo- 
!* inregistruola: medicinos 
476, dantistu 278, feluzeriii 353 
pribuveju-akuszerku 270. Ligo
niniu Lietuva turi 48 su 1,756 
lovomis.

KIEK YRA LIETUVIU 
VILNIUJE.

Vilnius. — Pagal paskutini 
balsavimu czionais, pasirodė 
buk mieste randasi tiktai apie 
trvs tukstaneziai Lietuviu o ne 
deszimts tukstaneziu kaip tai 
danesze Elta isz Kauno.

Druginiai
Szis kaimas

>

VAIKAI PAKŪRĖ NAMUS.
Papilės vai. — 
sziuos metus 

skirstomas in vienasedžius, bei
viena diena Gegužes menesio 
pabaigoj vaikai susikūrė ugni 
pastogėje ir uždegė namus. Su
degė 9 trobesiai trijų ūkininku.

n isconsinas pasiliktu ant juo- Tai pavyzdis greieziau skirsty
ki) po visa Amerika ir prieszin- tis viensėdžiais.

■'■į tin tuo ii imi kurie
I Nuo ugnies nebuvo apsidraudė,

- - - . . . - ..If ...........I —.................. I ■■ - I - - ■■ -.......... —

tusi prieszais Suv. Valst. tie-[turtas ir kai 
sas.

Sudegė visas
gyvuliai.

z

M

: >!• r ■ : K-j#*#:

M
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PREZIDENTAS COOLIDGE PASIRĖDĘS KAIPO

yB

KAUBOISAS.
Vaiku skautai isz Custer pavieto, S. I)., atve’žo preziden

tui Coolidge dovana — visa kauboiso siutą in kuri preziden
tas pasirodė ir su skautais dalybavo daugeliuose žaidimuose
p6 visa aplinkinių, jodamas ant arklio ir gaudydamas bulius
K ’ j ' "1 L

"V « • -*» * ••■r *
su virvių.

Maito

tai pa-

jau senai to- 
besivercziask i uis

Kaune.
kyla ir bus už visus savo dar
belius teisiamas.

menesius užre-

NESMAGUMAI DEL 
BRAZILIJOS.

Raeiniu apskriezio, Baužai- 
cziu kaimo gyventojas Jonas 
Jokūbaitis atvykęs pranesze 
Jurbarko policijai, kad Jur
barko miestietis Szmuila Liu- 
binas priesz 2
gistravo ji važiuoti in Brazili
ja ir už tai paemes isz jo 5b 
centu ir pažadėjęs, kad per 1b 
savaieziu jis jau iszkeliausias 
Brazilijon, ir todėl gali savo 
turtą likviduoti. Pilietis Joku- 
batis, patikėjos Liubino paža
dams,
turtą, 2 arklius, 1 karve, 1 avi 
vežimą roges ir daugeli kitu 
daiktu, ir be to dar nutrauko 
sutarti, sudaryta jo su vienu 
ūkininku dirbti isz puses že-

Tecziau atėjus laikui pi-

iszsipardave visa savo
1

me. J ecziau atėjus larkui pi
lietis Jokūbaitis nebuvo iszvež- 
tas in Brazilija ir sziuo metu 
atsidūrė labai keblioje padėty
je. Policija iszklausiusi Joku- 
baiezio nusiskundimą pradėjo 
tardymą ir priesz pilieti Liubi- 
na Szmuila'kelia byla einant 
iszeivybcs instatymu 21 para
grafu. Be to tardant paaiszke- 
jo, kad tas pat pilietis Lubi
nas, 1926 metais buvo atidaręs 
Jurbarke emigracijos biuro 
agentūra be vidaus reikalu mi
nisterijos leidimo, del ko taip 
pat bus teisiamas.

NEDORI DARBAI.
Veisėju- valseziuje, Kaime

liu kaime, pas Ivinska Petra n 
Soroka Antanu nakties metu 
atsibeldė du broliai Matulev’- 
cziai Juozas ir Viktoras ir 
Jancziukas Vincas, paėmė tris 
poras szoru, 4 branktus ir au
deklo, iszneSze in laukus ir su- 
piauste iszmete skivitus 
lauka.

— Kapcziąmiesdzio wals- 
cziuj, Budgedos kaimo, Bočiui 
ir Szulauksui pavogta visi an-

po

dėklai nuo pievos.
— Veisėju valscziuj, Pet- 

roszku kaime pavogtas tinklas 
padžiautas prie ežero. Vagis 
susektas ir tinklas grąžintais 
savininkui, n i v ub j

. * A

savininkui,
H

DEL
NORĖJO NUŽUDYT 

SAVO ŽMONA.
Užperetiais metais per užga

vėnes invvko E. P. ir Jono Ki
sieliaus meiles epilogas, tai yra 
jiedu susivedė, ir apsigyveno
Jurbarko diiylinkoje.

Po meiles epilogo seko nesu
sipratimu prologas: po savai
tes jiedu susipyko ir 
viens kitam paitempe, 
menesio seke ir nesusi pratimu 
tragedija. Po to Kisielius, pa
motes savo žmona,.nežinia kur 
dingo.

* Praėjus metams, karta vyras 
atsirado namie, atrodo 
sumenkęs, suvargęs bet kur jis 
visa laika buvo, niekas ji ne 
izklause. Kisielius atsipraszc 
savo žmona, pasižadėjo dau
giau jos nepamesti. Žmona — 
moteris geros szirdies, pami
lusi, kad ir bloga vyra, visiką 
jam dovanojo ir priėmė gyven
ti.

Kisielius apsidžiaugė savo 
žmonos geraszi rdyste, 
eiti su juo už kluono — jis pa
rodysiąs jai ka atvežus, 
jiedu nuėjo u triobu, Kisielius 
parmoto žmona žemen ir 
liais užgulės ant krutinės, pra
dėjo smaugti ir iszsiemes peili 
badyti galva, veidą, 
Kai Kisieliene atsipeikėjo nuo 
žaizdų, vyro jau vėl nebuvo, u 
kaimynai sužeistąją nugabeno 
ligoninėn, ir tik suteikus grei
ta medicinos pagelba, pasiseko 
gyvybe iszgelbeti, bet vis dėl
to veidas visam amžiui likos 
subiaurotas.

Netrukus Kisielius buvo su
gautais. Vokietijoje. Pasirodė, 
kad jis spėjo pasprukti Vokie
tijon, kur turėjo panele “An- 
tosiuke,” kaip jis sakes.
Apygardos Teismas Joną Ki

sielių nubaudė penkeriais me
tais sunkiųjų darbu 'kalėjimo.

ausis
o P°

visai

pasiūlė

Kai

k e-

krutinę.

DIDELES LAIDOTUVES 
KARALIAUS 

FERDINANDO-

Curtea de Arges, Rumunije. 
— Be jokiu iszkilmiu ir papuo
šiu atsibuvo laidotuves miru
sio karaliaus Ferdinando, Ne- 

Tukstancziai žmo
nių dalybavo laidotuvėse. Ka
raliene Mare isz gailesczio net 
apalpo. Pamaldos atsibuvo pa-

dalioje.

gal Pravoslavu tikėjimą. 
!

sugryzo 
I ’i lerirnrs 

kurie pranesze ja', 
liūdna žinia, kad ji esanti jau 
naszle, nes jos vyras buvęs už- 
inusztas karo.lauke. Paverki* 
Pileriene, paaimanavo, bet t ne
jaus nusiramino. Mat nrti li
kus susirado sau vaikina, su 
kuriuo nuėjo pas kunigą apsi- 
vedimo tikslu. Kunigas parei
kalavo, kad Pileriene pristaty
tu liudininkus, kad jos pirma 
sis vyras tikrai yrn mines. Pi
leriene atsivedė buvusius kare 
savo kaimynus, kurie ir paliu
dyto. Kunigas davė szliuba.

Pileriene sau laimingai gy
veno su antruoju vyru ir,jau 
susilaukė mažiuko. Viskas at
rodė gerai.

Bet sztai praslinkus 11 me
tu po pirmojo vyro mirties in- 
vvksta “stebuklas.” 
isz ‘numirusiu” pirmasis Pile- 
rienes vyras ir 15 diena Birže 
lio sziu melu pareina namo Bet 
ežia jo neinsileidžia. Pileriene 
ir visi namiszkiai žegnodami- 
si veja ji laukan kaipo ‘‘pikta . 
dvasia.

numirusiu
Atsi’kelia

J 9

Kas beliko Pileriui daryt.
Eina jis pas kunigą 
jam: “

ir sako 
Apženijai mano moterį 

su'kitu vyru, tai dabar atiduok 
man savo gaspadine už paezia, 
nes be moteriszkes asz negaliu 
gyventi.”

Ar kunigas sutiko atiduoti 
jam savo jauna'gaspadine, ne
teko sužinoti, bet “numirėli.'
Pileris nei nemano greitu laiku 
gryžti atgal in kapus.

> >

sede-
sv-

SUSIMUSZE UŽ 
SZAUKSZTA SRIUBOS.

Varszava. — lietelyje 
jo prie vieno stalo Vladas K
žovski ir Adomas Kerbei. Isz 
netycziu Kerbei su alkūne už
gavo savo kaimynui per alkū
ne, per ka jam iszliejo sriuba 
ant ne'ktaizos isz szaukszto ku
ri neszeprie burnos. Isz to kilo 
barnis ir ant galo daejo prie 
kruvino muszio. Kiti sveeziai 
perskyrė musztu’kus o 
uždare abudu in koza.

palicije

BE MOTINOS JAUSMU 
MOTERIS.

Berlynas. — Gyvenanti Muhl- 
heime, Moltkio gatvėje tūla 
moteris Timrot nesenai nuszo- 
ve savo 7 metu dukteri, pa
smaugė naujai gimusi kūdiki 
ir puti isz karisz'ko brauningo 
nusiszove. Paliktame laiszke 
savžude raszo, kad ja apleidęs 
jos meilužis ir ji nenorinti to
liau gyventi. , ,
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
•08 So. Dearborn St., Chicago, Hl.

Kas Girdėt
1888- LIEPOS 27 -1927

Ateinanczia Sereda, Julajaus 
27ta, sukaks ‘‘Saulei 
tai nuo josios iszdavystes kada 
pirmas numaris iszejo Maha
noy City, 1888 mete, o ateinan
ti meta sueis 40 metu! Todėl 
isz tosios priežasties Kalemlo- 
rius ant at<*inanczio meto bus 
iszduotas kaipo 40-metine at
mintis musu isvxlavvates.

Ketures^leszimts metu! Pui
kus amžis del Lietuviszko laik- 
raszrzio — kone pus-amžis.

Saule

J) 39 me-

da vis randasi tose“ Saule” 
paeziose rankose. Norint s jo
sios uždėtojas D. T. Boczkaus- 
kas jau silsisi kapuose* 18 me
tu, bet jojo sūnūs savo duota 
prižadėjimu tėvui iszpildo jojo 
paskutini norą kada tėvas mir- 

‘‘ vaikai, neduo- 
pražut i!

40 metu

damas pasuke:
‘‘Saulei” pražūti!”

Saule” 40 metu vienose 
rankose! Ar randasi kitas Lie- 
tuviszkas laikrasztis Amerika 
ar Europoje 
vienose rauko 
Ne, nes 
ėjo per daugeli ranku ir užėjo 
visokios permainos, bet 
le” yra iszduodama i>er Bocz- 
kauskus nuo 1888 meto.

kite
4 i 1

idant pasiliktu 
e per tiek metu .* 

kiti laikraszcziai per-

i < Sau-

Daugumas musu Lietuviu o 
ir kitu tautu žmones, turi bjau
ru papratimu minėti dovanai 
Dievo varda. Tankiai duodasi 

žodžius: “ Džizus 
bai Džisus arba bai 

Jie iszmoksta tuos žo-

r

I

h 
I"

4'

1ilf ■
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BAULK

kiui su. Dempsiu. Teisybe, kad 
szitas nėra galimai daiktai* 
kadangi trumpas belieka lai
kas, iki Rugsėjo 15 kuomet 
manoma busią Tuniiey kumsz-
tynęs bene Chicagoji*. Prisiei
tu, rasit, visas kumsztynes su 
Tunney perkelt in pavasari.

Dawson sako, kad visuome 
nes opinija yra galinga; ir jei
gu ji užsispirtu, tai Dempsis ne 
galėtu su tokiu klastinku mios 
prondžiu iszsisukli ir prie 
kumsztyniu su Tunney prieiti. 
Ar bus užtektino visuomenes 
spaudimo, tai laikas parodys.

vidu- 
“ pu

tas 
Kitaip juk 

nebūtu taip bcgcdiszkai 
Szarkiu pasielgta.

Kad pacziame ringio 
ryji* yra pakasztas Aiyiu 
litikos pastipęs szuva”, 
aiszkiai matoma.

Rosi je. r p

su

farp

MALDOS GALYBE«

Istoriszkas ApTaszymas Isz 
4-to Szimtmeczio 
Krikszcaionybcs.

Epilogas.
Tai atsitiko rūdims 

rytmęti, 582 meluose.
viena 

Romoj 
buvo toksai pat judėjimas, 
kaip jau minėta pirmame szito 
pieszinio Mkyriuj.

Vėl buvo girdimi saldus 
neperstojantieji balsai: Chri
lūs vincit! (Kristus pergali), 

» * A i* * * ■

ir
S*

sujunki i su popiežiaus laimini
mais ciesoriaus.

‘‘Exaudi Christel Jmporato- 
ri piissimo vila!” (Iszklansyk 
Kristau! Užlaikyk ciesoriu!). 
Susitelkusiu žmonių ska i II in
gos minios spietėsi ant Curia 
plecaus, palei Palotina.

Moskva,
Minsko ir Smolensko, atsitiko 

ant geležinkelio isznelaime
priežasties suardymo sztangu 
per ka visas trūkis nusirito 
nuo mažo kalnelio in grabia. 
Tame laike
bego banda banditu, kurie isz- 
t ra ūke isz apvirtusiu vagonu 
sužeistus pnsažierius, kuriuos 
apiplesze nuo vib‘ko ka turėjo.

neparodo kas tame 
yra kaltas, nes banditu nesu
imta nevieno-

ka visas trūkis 
kalnelio in
isz visu pusiu ad-

Sliect va

Paskutines Žinutes.
1Toy,1? Troy, N. Y. 

Amond, nužudė savo

žmonių.

likos
per

V

tada visi su pontifikais (stab
meldžiu kunigais), pilni 
džiaugsind; mtsiHkubinome'Me-

kunigais)
jus

1M. • ««»w 1! l-r ir « « » ' r, n . į « • I

Konstantinui

girdėti 
K ra ist, 
God.” 
džius daugiausia nuo Airisziu,
kurie tankiai Dievo varda mi- 
navoja be reikalo. Kitos tau
tos, ypatingai protestonai, gir
dėdami tokius iszsireiszkinius 
labai piktinasi.

Žmogus, kuris nuolatos mi- 
navoja Jėzaus varda be reika
lo, parodo, kad jisai yra neap- 
szviestas, bet svarbiausia yra

• • • * • *

tai, kati jis Dievo negerbia, jei 
nuolatos Jo varda valkioja ir 
paniek i neja.

Tieji, kurie paėmė d i ver
sa, vėl ‘‘veda” arba teka,” ge
rai žino, kati reike atsisakyti 
po tam nuo katalikiszko tikėji
mo. Yra ii* tokiu nelaimingu, 
kurie seka Amcrikoniszka ma
da, aplankydami divorsa, ima 
szliu'ba sude, pas skvajeri ar 
pas miesto klerką, tam vis 
da nori būti ‘katalikais, bando 
eiti in bažnyczia ir prie spa- 
viednes, praszydami kunigo 
iszriszimo.

Tie nelaimingieji, kurie visa 
savo gyvenimą neszioja savo 
savžineje kirminą, kuris juos 
be paliovos graužia, turėtu at
siminti ant Kristaus žodžiu:

‘‘l’asakyta: Kas paleidžia 
savo paezia, tai atiduoda jai 
atsiskyrimo raszta. Asz-gi 
jums sakau: 'kožnas, kuris 
paleidžia savo paezia, iszsk.v- 
rius svetimoterystes priežas
tį, daro, kad ji svetimote
riauja, o kas tokia paleistą
ja moterių veda, tai svetimo
teriauja-”
Szis Kristaus prisakymas 

yra gana aiszkus taip pat kaip 
ir kitas Jo prisakymas, kad 
negalima dviem ponam tar
nauti.
sykiu ir kuriui ir Dievui.

arba teka

—(Mat. 5,31-32).

Negalima tarnauti

korespondentas” Times”
DaWson sako, kad kumsztyniu 
nuosprendis aiszkiai neteisin
gas, ir jeigu visuomene 
spirtu, tai galėtu szi nuospren
di suniekinti. Kas isz to iszei- 
tuT Iszeitu tas, kad pirmą 

. kumsztyniu su Tunney, rei’ke-

užsi-

Bert 
paežį a 

Lola sztore, prie akiu daugelio 
Priežastis žudinstoe

buvo nesutikimas ir persisky
rimas.

U London. — Kai ūkas ap
leistas per savo motina, 
priimtas ant iszauginimo
szeimvna žiui’kiu kurios radosi 
ant pastoges tūlam sztore.

Port Reading, N. J. — 
.Julius Szita, nuszoVe savo pa
ežiu ant smert po tam papilde 
savžudi nsta. Porele gyveno 
persiskyrė. \Fyras norėjo idant 
pati sugryžtu namo, 
nenorėjo.

FRACKVILLE VYRAS 
KALBA.

Porele

bet toji

Mr. John Krashane, 719 \V. 
Pino Si., 
szo: ‘ ‘

Frackville, Pa., ra- 
Iszsinarinau koja loszda- 

mas hole ir niekas man nepa
gelbėjo kaip Dr. White’s Oil of 
Youth Linimentas, skausmas 
dingo o sutinimas isznyko. Ga
lite visur pirkti arba tiesiog 
nuo First National Laborato
ries, Lehighton, Pa*
PAS1SKA1TIMO KNYGELE No. 199

Ten 
priesz gražiausia Szv. Julianos 
bazilika buvo in kurtos Kastoro 
ir Polluto szvOnt inyezios. 
Prieszai stovėjo puiki koply- 
czia, aplinkui ant stulpu, ■su pa
auk s not iv bok sztu. Tai deives 
Vestos szventinyczia. Artima- 

•H

jame bute palei minėta ikoply- 
ežia gyveno mergait.es-vestales 
kuriu privalumu buvo užlaiky
ti szventinyezioj amžina ugni. 
Kaip ilgai gyvavo Roma, toji 
amžinoji ugnis buvo neužgesi
nama, toji ugnis palaikydnv 
Romoj visokia palaima.

Sziandie szventinvezios Kas
toro ir Polluto pasiliki* lik tryn 
stulpai, o szvent inyczios Vestos 
apskritus pamatai, nuo kuriu 
Romos' lankytojai sziandie* gali 
aiszkiai, kaip ant delno, matyli 
pui’kuji Kapitolium’a.

Kaipo senato durys, 
Vestos szvent invezios 
buvo uždarytos1, o 
visomis pusėmis sustatyta, da
bojo tvarkos ir sumiszimu.

Ka do priežastis buvo (o su
sibėgimo ?

Szita 
mums seniai žinomas 
Vi k f ori na s 
kalbėtojas 
mu per Įauga 
susitelkimui.
ant Kapitolium kranto.

Tu rumu savininkas, žmoge
lis jau gana senyvas, taip kaip 
ir pats Viktorinas, yra seniai 
miesto Praetextatus prefectus, 
viens a važiausiu ju stabmeldžiu.

Viktorinas tylėdamas žiuri 
Forum, o rumu savininkas 

su nulenkta galva ir sugniauž
tomis kumszcziomis, piktas, po 
kambarį neramiu žingsniu 
vaikszczioja. Staiga prieszai 
Viktorina sustoja ir su kartybe 
taria:

Polluto

O

taip ir 
durvs • 

kariuomene,

kalusvma

1

i

gabus 
kuris isz

prisižiūri
Jo rūmai

atsakvs
M arion 

ir garsus 
savo ni

tam 
buvo

m

neramiu
Staiga

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilejinio po Grunvaldo Musz.io su 
Kryžiokais 1410 mete —- Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amcrike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. . 15c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

... ............................................... .. ' ■ ----------------- >■■■■ >1

Klausimus Sav-

JOS. P. MILAUSKAS
Lieiuvitzkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia proconta ant 
nudėtu pinigu. * Proconta pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas >
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

ciesoriaus
Tuokart

— Atsimeni tusias dienas, 
kuomet ciesorius Julius naujo
jo senato svetainėj buvo pasta
tęs Pergalėtoja deive? Jisai vi
sa bloga praėjusio 
buvo isznaikines.
mums vestales pranaszavo, jog 
vol ateisią aukso laikai, kū
rins Nazariet ieczei buvo isznie- 
kine. Dievaiezin mylėtojas Ju
lius, OI i pijaus pasza ūktasis, 
privalėjo isznaujo atnaujinti jo 
garbei Aukurius.

— Tai buvo melagingi pra- 
naszavimai — atsake nekan
triai Viktorinas. — Vos du me
tu praėjo, o ciesorius, kuriame 
padėjome visa savo vilti, ant 
vieszpatybes 'sienų pražuvo ir 
da, galima pripažinti, visai ne 
szlovinga mirtimi. Paskui im
sit i kojom Valonsui (364—378), 
kuriu nebuvo taip daug kar- 
sztu dievaiezin garb i-n toju m i, 
vienok dideliu Krikszczioniu 
prieszu.

— Ir tasai palei Audrino- 
pile žuvo!

— Paskui tvirtai laikiauei 
da vienos vilties, nes maniau, 
kad jaunasis Graeianus (Va- 
lentiuso J sūnūs ir inpedinis — 
375 mete) palikses antruoju 
Julium savo apsiejimais. Kiek 
tai daug mes pakėlėme vargo 
linkdami jaunainjam ciesoriui 
pedagogus ir tokius vadovus, 
kurie butu galėjo jo szirdyj su
kurti neapykantos ugni priesz 
Krjlkszczionius. Jr kas atsiti
ko? Keturioliktuose motuose 
savo amžjaus, dar išbūdamas-------------------------

vaikezu, apima sostą,
. I ■ . . „ I

o mes

i

dyolanąn, idant jam suteikti 
virsziausiojo kunigo valdžia, 
bet tasai vaikezas net pas save 
mus ndprieipe.
Kalbant pastaruosius žodžius 

senio balsas isz rūstumo nei 
drebėjo ir akys žėravo rūstu
mu. Bet tose toliau: v

— Tai Ambraziejus ta vis
ką su tuo vaiku daro ir juoiti 
valdo. Tasai nidkszas užsigynė 
savo senu diovaieziu, by tik 
pasilikti Medyolano vyskupu. 
Jisai ciesorių prikalbino prie 
tos niekdary st es iszmesti isz 
senato Pergalėtojo deive! To 
da nepakako. Patsai Konstan
tinas (Didysis), 
ciesoriai nebotu panasziai pa- 
selge, kai kad dabar elgiasi ta
sai pienburnis! Negirdėti daik
tai! Deives Vestos amžinoji 
ugnis jau užgesini a, visos ves
tale isz t remtos; ir (a viską, k a 
Roma per amžius gorbe, kaipr 
didžiausia s z v e n t y b e, 
baloj sutrepleno! O dievaieziai 
tyli, tarytum, jie nebyliai. Net 
patsai Jovus su savo griausti
niais aprimęs ir nebaudžia tu 
niekszu!... Prakeikti mano pra- 

, sulaukė 
vargingus laikus!...

Ir senis ome raudoti.
rauke, sugniaužo kumsztis ir 
žpruojanezias piktumu akis pa
kele in dangų.

Toji jo iszveizda buvo

pro ves- 
Per miniu 

perinti,

ciesoriui 
vieszpatauti, popiežiui gyven
davo.

Eidamas via Sacra (szventu 
keliu) turėjo praeiti 
tos szventinyczia.
kamsza, negalėdamas 
staptelėjo ant valandėlės. Jam 
bematant Atrium (szventiny- 
ežios) durys atsidaro / ir emt- 
iszeidineti vestales. Susyk tok
sai regėjimas Viki ori no szird) 
labai sujudino. Rustinosi ani 
ciesoriaus, kad pastarasis ap-

'■I11' 1 ■■■■

Žinau, kad sziandie 
r— tarė'popiežiui Dama

zui sergantis — bet ar Dievas 
man gali szitoso paskutinėse 
valandoje suteikti daugiau ra
mybes ir linksmybe, k a dabar 
asz tesulaukiau ir turiu.

Ligonio licžiuvis bekalbant 
jau painiojosi.

— Koks tai stebuklingas 
likimo surėdymas netrukus 
praszne'ko Viktorinas — kad 
mes visi trys seneliai, stovėda
mi palei mirties vartus,

mirsiu
kad

ežia

arbą ir kiti

’kaip!

žile plaukai tokius

Susl-

lėtas savo avelės ih dangaus 
ganyklas.

Dijoniza mirus vyrui gyveno 
tik du metu. Jos mirtis vism 
placziai buvo apraudojami , 
kaipo dievoeziausios ir doriau
sios Romos jnoteriszkcs. Pas
kutines jos gyveninio dienas 
tegalėjo pasaldinti ir suramin
ti jos vienatinis sūnūs Dijoni- 
zas. Jisai vienas jai suteikda
vo linksmybe.

Ligi pat mirsiant buvo svei
ka ir stipri. Net pati Senatve- 
nesutepė jos veido gražybes;

žydėjo nekaltybe* 
Visi, kurie ja tik

leido tokia gražia tautos insti-J susitinkame. Mažas, liet labai 
siauras tarpas musu tarpo, ku
ris musu tuos vartus pirmiau
sia peržengs, bot kas bus lenai, 
anapus tu vartų? Ar m* amži
nas gyvenimas? Rasi niekasl 
Kas imin ant to atsakymo gali 
tvirtai atsakyti?

— Atsakymą ant szito žiūrėjosi in Dijoniza 
klausymo — tarė popiežius Da
mazas — tau gali duoti lik Ta
sai, Kuris mus sutverė ir per 
savo mieliausi Simu mums pa
sako: Ego sum resurrect io et vi 
ta, qui credit in mo non morie- 
tur in aotornum (Asz esu prisi 
kėlimas ir gyvenimas, kas in 
mano tiki, nemirs amžinai). Ir 
kaip tu savo žodžiu patvirtini
mui, prikėlė isz mirusiu Lozo
rių, kuris jau keturias diena- 
buvo palaidotas.

Sergąs Furius da sziaip taip 
sugaudo'spėkas, kad apie mir
ties paniekinimo isz Cicerono 
žodžiu: ‘‘decontemnonde mor- 
te” pridurti, bet vos spėjo isz- 
tarli kelis žodžius ir vėl neteko 
žado.

Philocalu's tacziaus jo kelis 
žodžius suprato, nes sergant 
tankiai jąm kartoti. Taigi jis 
ir pridūrė:

— Profecto tune boa t i ori
mus eum corporibus relict is et 
eupiditatum et aemulalionurn 
orimus experti (Užtiesa, tik 
tuokart galime vadiniies lai
mingais, kad iszsiverži* isz kū
no rvsziu busime laisvi 
blogu noru ir palinkimu).

Paskui da daugiau pasakė:
—* Maxiinu*8 ingeniis prae- 

ditorum in menti bus haesit, 
liiortem non Intetit unY esSe oin- 
nia tol lent um atque dolontom 
quandam 
comutalionem quo vitae quo er 
Claris viris ot feminis dux in 
coim him solet esse (Didžiausi 
mąstytojai buvo tokios nuomo
nes, 
na,

tueija, bot tuojaus jo tasai rūs
tumas iszsiblaive ir rūstumo 
vieta užėmė kitokie jausmai.

Senais laikais visada būdavo 
szoszios vestales, bet nuo tūlo 
laiko lasai ju skaitlius susima
žino. Tarp žemesniojo luomo 
mergaieziu neatsirazdavo alsi 
žadaneziun mergystes, pa sau- 
lis'Zkojo tarpe žmoniu gyveni
mo, kad priimti nekalta vesta
lių gyvenimą. Taigi ir dabar 
buvo vostik trvR vestales: vie- 
na senute, o kitidvi jauni mėr- 
gaiti. Iszeinancziu veiduose 
jau nežibi'jo joks dievotumas ir 
dorybe. Ciesoriaus paliepimas 
apleisti szventinyczia suteiki* 
joms neiszpasakyla didi 

jos ėjo 
kaipj isz amžinojo savo kalėji
mo.

Ėjo isz A trium’o 
mais veidais be jokio susijudi
nimo ir nuolankumo, neiszlie- 
damos nei vienos nuliūdimo Ir 
sielvartu aszaros, bet tikt be 
pertrūkio in apsupanezius jas 
žmones žvalgydamos ir szypso- 
damos. Kad nekuria žmones 
anas sveikino, jos su didele sa
vo nusteba žmonėms dėkojo.

Viktorinas tokia regykla pa
sipiktinęs, pasuko link Latera
no.

Anuose laikuose Szv. Mar
cele surinko pas save būreli 
Krikszczioniu mergaieziu ir su 
nekuriomis apsigyvendino szv. 
Lauryno vienuolyne. Tasai 
vienuolynas stovėjo pas Tibur
ti no vartus. Tai buvo pirma
sis vakariniame kraszte moto
ru vienuolynas. Prie jo inkuri- 
mo didžiai prisidėjo Aleksan
drijos vyskupas- Atanazas Di
dysis, kuris būdamas isztremtu 
isz sostines, tuo laiku 
pas popiežių Liberija.

Viktorinai nenoromis inlin- 
do mintis galvon sulyginti tu
sias moteris su vestalėmis. Ir 
kokia anų tarpe skirtumas? 
Kad kartais ciesorius tokiu 
pat būdu isztremtu Marcele 
isz jos vienuolyno, jos savo pri
buvimo namus kitaip atsisvei
kintu ir da kaip raudotu!

Tuo paežiu laiku, 
Viktorinas kalbėjo su 
nu draugu, 
niai buvo persi skyrės, Dijoni- 
zas Philocalus sėdėjo palei 
mirsztanli savo tęva. Dijoniza, 
kaip pridera Krikszczionei mo- 
terei, apie savo serganti vyra 
buvo labai susiriipinusi. Priesz 
mirsiant be paliovos ji ramino, 
priruosze prie szv. Sakramen
tu.

'Simus, kuris tame laike buvo 
dijakonu, drauge su kitais ku
nigais atkako prie mirtinai 
serganezio levo, o matydamas 
liga nei kiek nesimažinant, bet 
nuolat didinantis, prie jo pasi
liko, 
tarną su meldimu, idant teik
tųsi atsilankyti pas mirsztanti 
tęva ir norints paskutinėse jo 
gyvenimo valandose 
savo palaiminima.

Damazas ruoszesi pas ser
ganti. Laterano rumu vartuose 
susidūrė mi Viktorinų. Abudu 
Menei i u- nuėjo pas mirsztanti 
Furiii. Viktorinas eidamas po
piežiui prisipažino, kas jo da
bar szi rd i sunkino. In Sala ri
jos vartus eiti buvo ijgokas ga
las, tatai Damazas turėjo pa
kaktinai laiko iszpasakoti Vik
torinai Krikszczioni'szka tikė
jimą.

Kuomet sergantis Furius pa
lei savo lova pamato popiežių 
su Viktorinų, linkimai nusi- 
szypsojo; Sergantis Furius da
bai’ lengvai persitikrino, ka ta
sai Viktorino ir popiežiaus at-, 
siląnkymas ženklino.

ant

rr

neiszpasa kyla 
džiaugsma,

p ri
kli, o juo labinus, kad tasai se
nis skundėsi savo dievaieziam- 
ant blogųjų laiku, kad senyva 
jo viltis ji apgavusį ir, kad jo 
dievaieziams pasiustos maldos 
paliko be pasekmių ir net be 
jokio atsakymo.

Viktorinas gerbdamas rumu 
savininko, szirdgela, leido jam 
atsiraudoti soeziai. Nors ir pa
ties Viktorino sieloj slėpėsi dar 
tie senovės inpratimai, tacziaus 
jis tankiai save ramino busima 
kokia nors laiminga ateitimi.

• Vktorinas, 
mokytojas, susipažino su 
szventynęs Szv. Tėvu rasztais. 
Jis ju rasztuose norėjo susekti 
ju paežiu paklydimus. Tankiai 
ir pamokslu gailiųjų Kriksz- 
czioniu kunigu klausėsi ir lai
kui bėgant jo prie Kri'kszczio- 
niu neapykanta vis mažinusi. 
Bet tankiu tankiausia jam gal
von lysdavo mintys apie busi
ma gyvenimą, apie prisikėlimą 

Tacziaus priesz 
mirsiant filozofija ji apvylė.

— Pasakyk man — tarė 
ilgai tylejes Viktorinas 
sziandie tu da intiki tiems sa
vo dievaieziams? Asz jiems 

Juk ma
tai, mano brangusis, jaigu die
vaieziai patys savo szventiny- 
cziu su aukuriais negali apgin
ti ir negina, jaigu pats galinga
sis Jovas drauge su visu savo 
dvaru ir galybe savo sostą su 
prievarta Krikszczioniu Die
vui atiduoda, tai tikėti in to
kius pagalius butu didžiausia 
paikybe! Na argi galimas daik
tas su amžinu 
pasitikint saviszkiems

' 1 > > b

— suszuko su 
piktumu rumu savininkas. 
Skubinkis pas Damaza, tegul 
jis ant tavo pliko sprando už- ■ 
lieja vandens ir patepa tave su 
aliejais, o paskui gali savo 
Dieva valgyti ir kad tu beval
gydamas sprogtum!

— Dabar-gi, kuomet jau

kaipo iszkalbus 
susipažino

kadangi

su links-

vienuolyne.

gvvenor* J

nuo

qiiasiniigrationem

isz mirusiu.

— ar

dievaieziams?
v i s i sz kai n eu žs i t i k i u.

Dievu kariauti, 
neg v- O

viems stabams?
— Tai eik!

Dabar-gi kuomet jau 
pasirodo visi dievaieziai 
niekais — atsake ramiai Vik
torinas — tai ir tau paežiam 
daugiau neatsieina daryti nie
ko, kaip tik nuolatos mintyti, 
jog-su visais savo dievaieziais 
paežiam rei'kes pavirsti in 
niekus. Asz dabar taipgi kitaip 
manau. Turią visa Krikszozio- 

' nybe perdeih perkratyti, ir, jai-

esą

gu tasai tikėjimas man suteik
tu laime ir ramybe, .sakau tau, 
paliksiu Krikszczioniu, o mano 
bioziuoliai ir draugai, ta tegul 
sau taip daro, kaip jie iszmauo

> Lik

tu laime ir ramybe, sakau tau

ii’ kaip jiems smagiau, 
sveikas!

Tai pasakąs, Viktorinas savo
f

draugo namus apleido ir leido
si Laterano pusėn, kur, prade-,

kuomet 
savo sė

sit kuriuom nešė-

o in popiežių nusiuntė

suteikti

*1

nes ji kožna nuliūdimuose

nuolatos 
Skaistumu, 
pažinojo, ja gerbe kaipo moti
na,
suramindavo.

Numylėta jos vieta buvo bai 
konas, nuo kurio kitus laikus 

, einanti
in kataknmbas savo trijų bro
liuku atlankyti. Vieszpats Die
vas iszklause jos malda, kuria 
kasdiena už savo sunn in dan
gų siuntė.

Numirė ant savo mvlimo sū
naus ranku ir szalia savo vy
ro tapo palaidota. Seniai jau 
Roma nobalmine panasziu lai 
dotuviu, kai kad buvo Dijon i 
zos laidotuves.

Galas.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau tikru pus šešuru 
Onos ir Alenos Moskevieziu 
gyveno Nasutu Kaime, 
ciamiesczio Para. Asz Ona La 
beskiute po vyru Kalenkaus. 
kieno isz .Jazapavo, tėvas ma 
no Augustas Labetskis. Jaigu 
ka apie jas žino meldžiu 
neszt.

Ona KalenkaiiskioYio, 
45 S. Fulton St., 

Wilkes-Barn*, Pa.

ir
K a p

pra-
1t.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriii, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
pidelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
opeliuke. Zl’iiri.. Jluit .parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

t.f.

5 minutes

visztinyczia,

tuokart vėl

Farma 8 a keri u, 
nuo Lakeside. Apie 2,000 vi>z- 
tu, 1,200 kiausziniu inkubato
rius, 100 pisiu 
tvartas, 50 vaisingu medžiu,
ir szalfinis*. Taipgi prisideda 
ir 1924 meto Fordo automobi
lius. Viskas už $4,400. Yra lai 
geras pirkinys. Kreipkitės ant 
adreso: (.1.29

901 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

r—

Ponioj 
Viktorinų

kam- 
”. To

kad mirtis visko nonaiki- 
bet tik peTkeiczia žmogui 

kita gyvenimą, kuris geruosius 
veda in dangų.)

— O kiek tai gražiau — 
prabilo Philocalus — musu 
Tszganytoja's Evangelijoj isz- 
reisz'ke:

“O kad atsitrauksiu ir jums 
pagamisiu vieta,
lugrysziu ir pas save pasiim
siu, idant kur asz esu, 'kad ir 
jus tenai butumet.”

— Taip, amžinas gyveni
mas yra! Tavi' vėl 'pamatysiu! 
— pasuke mirsztas Furius ir 
užmigo amžinuoju sziam<‘ pa
saulyj miegu.

Ant rytojaus visoj 
tik skambėjo apie
atsivertima. Tasai atsitikimas 
visus stabmeldžius net sukratė. 
Jie sujudo labinus negu užda
rant Veistos szventinyczia. Tuo 
taupu Ki'ikszczionys džiaugėsi.

Philocalus savo tęva palai
dojo ant Pamfiliaus 'kapinyno, 
szalep savo giminiu kapu. Tė
vo grabui buvo atskiras 
barys vardu “Cubiculum
kambario gilumoj buvo iszkal- 
ta ola, kurioj buvo galima su
guldyti tris grabus. Ant mur- 
mulines plytos, uždengianezios 
grabus, Philoralus pats iszka- 
le parasza o prieszai ant sienos 
liepe nuteplioti paveiksią. Ant 
to paveikslo buvo Furius ir 
Dijoniza, o szalia ju jisai pats 
kaip jaunikaitis, kuris priesz 
dvideszimtus metus ten pradė
jo artistiszlka darba.

Vienoj pusėj paveikslo buvo 
trys Babilionijos jaunikaiczial, 
kurie priesz stabmeldžius spy
rėsi nęgarbiuti dievaiezin; an- 
troj-gi pusėj — trys Saulėte
kio karaliai, atiduodanti garbe
DieVui, 'palikusiam žmogumi*
Ant virszaus-gi — paveikslėlis 
gero piemens, vedanczio numy-:

.. -------------------------------- ------ ---- -------- •

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 31 LIEPOS 
$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4 :10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Yankees ir Cleveland

New Yorke 31 Liepos

Lelilgli Valley 
Railroad

UhlMh eflbe BlMMDkuaMMt

—— 1
Lietuviaskai Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

SIS W. Knrace St., 
MAHANOY CITY, PA.

uos MAinrr ar,
TAMAQUA, FA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviazkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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Neregys
Parasze Pr. Bajoras.

Dvideszimts metu
Laužius pragyveno “Dievo pa- 

neregedamas. Tos vi- 
re-

Tadas

šaulio” 
su puikinusios dovanos — 
goti skaisezius saules spindu
lius, matyti žaliuojanezias pie
vas, medžius, gražius gėlynus, 
gęretis sriuvemmeziais upe
liais, temyli he persi o jo judan- 
czins prie užsiėmimo žmones, 
drąsini pažvelgti in kalban- 
czius draugus bei pažinstamus 
— Tadas neteko smagiausio, 
savo gyvenimo daly, paezioj 
jaunystėj, vos dvideszimtus 
metus eidamas. Ta baisu ji nno- 
ti’ki, netekimą regėjimo, Ta-

vos

f
I

T I

,į

LINDY” PRIGIALBSTI KANADAI APVAIKSZTINETI.
Lind v

' i 
h

<

J >

t
V/ I

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Mahanoy City. Vakarėli pra
leido linksmai bet tik tiek buvo 
gailu kad musu tautietis nesu- 
pyszkino torio savo . prieszui 
Dempsey.

Pri esz i szvaži no jau t
| ponstva Jur. Klimai pakviet 
(l

Akron, Ohio. —Juozas Szini
kus buvo A krone su karui vai 
dvi sanvaites. Jis-yra pramin
tas kaipo Lietuviszkas žaibas, j kiaWZaUCkuS jRZ shenadorio i 
bet Akronc atsi'žyniejo kaip' — . .
žaibas su poTkunu, nes jam ne
buvo lygaus vyro priesz ji al
si 1 a i’k v t i. A k ro n i ecz i a i •r
jam tvireziausius vyrus, 
Amerikonams buvo didele

| garbe, kad svetimtaut is taip 
greitai paguldo ju didvyrius- 
Ant galo neturėdami savo

bet A krone atsi'žyniejo kaip

state 
nes 
nc-

namo 
l<» 

pas save ant valandėlės p. Mi- 
ir 

p. Boczkauskus ant pavieszi- 
nimo. Ponas Klimas yra vienas 
isz musu kriaucziszku artistu 
mieste. — Szirdinga acziu ati
deda visiems buvusieji sveczei.

------- HfJtfiU
Baltimore, Md. — Liepos 15 

diena nusižudo .Juozas Bindo- 
Ji rado miegamam kam-

Sziadien girtavimas ant 
gęj‘0 neiszeina 

Del girtuokliu tankiai 
blogai atsieina.

O jaigu ne žiuri ant tebyrio 
laiko,

Tai jau velneva atsilaiko. 
Tarp vienos poros pasidarė

gerai 
• kaili, 

Paskui norėjo jaja pamesti 
Kad tyku gyvenimą vesti. 
Kelis(szjmtūs doleriu isz 

banlcos iszeme,
Ir da in karežema nusidavė 

Kad ant kelio iszsigerti
Su savo pažinstamais 

atsisveikinti.
Nusilakęs da namo parėjo, 
Užmigo, i'ia ir pati kiszenius 

apžiurėjo, 
Suvirszum szimteli da užtiko

Paėmė viską, ne skatiko 
nepaliko.

In banka nucimpejo, 
Likusius u žaresz t a vo j o 

Ba ne visus'buvo iszcmes 
O kad butu kur pleisa 

apžiurėjas,
Butu visus iszcmes, 

Ir niekas ne butu apie tai 
•žinojus.

O jes, Bostono mamutes 
smart yra, 

Norints moka pamokyt 
savo vyra-

*

y

neturėdami kas.
rniestc lokiu drut uoliu, buvo į }>ai.y j su perszauta galva. Spe-
priversti szaukti milžinus isz 
kitu miestu. Mat jie mane vie
nu vakaru leis'ti kelis 
kaipo drutuolius imtis 
Szirn kum, 
ginti Szimku ir paguldyti. Bet 
jam tas nieko noužkenke. Jis 
apsiėmė imtis su jais ant viso
kiu iszlygu — ir visus pagul
dė. Pirma sanvaite jis ėmėsi 
kas va'kara, o antra sanvaite 
tik 'paskutinius dvi dienas lai
mėdamas kiekviena karta. Jis 
nemažai pakele Lietuviu 
da tarp svetimtaueziu.

Sziinkus yra Lietuvis, 
nesisarinat i ja publikoj Lietu- 
viszkai kalbėti. Nedėlioję jis 
vieszjnosi pas M. Yoczins ir V. 
Vašilauskus. Po pietų Stasys 
Kubilius nuvožė sveczia 
pikniko, nes Szinikus norėjo 
placziau susipažinti su Akrono 
Lietuviais. Vasilauskiene sako 
kad Szinikus yra netik geras 
risztikas, bet geras ir szokikas. 
Gal Imt kad jam patiko Vasi- 
lausko nauja 
armonika.” 
pamatai ant pagrindu, tai jis 
atrodo gana žiauriai kada jis 
savo įprieszus kaip perkūnas 
tranko, bet sziaip suėjimo jis 
yra labai mandagus žmogus. 
Žodžiu sakant, jis yra pilnoj 
prasmėj Lietuvis. Nedėlios va
kare Antanas Kalvaitis ir Sta
sys Kubilius palydėjo sveczia 
stolen — sake važiuos in Co
lumbus ir galbūt kad jis pa
sieks ir Daytona, 
nuo Day tono jis turbūt apsi
stos su karui vai.

Akrono Lietuviai 
Szimkui geriausiu pasekmių 
tikėdamiesi trumpoj ateitoje 
pamatyti Szimku su risztyne- 
mis Akrono.

— Yanickas skundėsi prie 
bažnyczios buk tai ji apszmei- 
že žmones kad jis pavogęs far- 
merio parsziuka. Sake jis turi 
jau 16 szmeižeju, bet jis mano 
patraukti visus teisman, kurie 
tik paklaus jo: 
sziena.”

— Praeita Panedeli Pras- 
palauskiene apleido saVo vyra. 
Sakoma ji pamylėjus savo pus
broli- —Vietinis.

vyrus 
drutuolius imtis su 

manydami privar-

jama, kad Bindokas nusiszov.- 
pats. Apie dvi savaites atgal 
Bindokas skundėsi, kad nega
lįs su savo szeimyna susitaiky
ti. Nabaszninkas yra buvęs se
ninuskomedija daili 

Vyras bobai iszpcre

c <

Charles Lindbergh nrbn knip ji dnbnr praminė trumpai 
_j” in Ottawa,planu “Spirit of St. Louistiki, netekimą regėjimo, 

das visuomet prisimindavo. Jis 
dažnai sakydavo: “ 
kitados galėjau matyti ir gėrė
tis visu tuo, kuo sveikieji žmo
nes gėrisi! Bet Dievulis pagai
lojo man ta laime naudotis!” 

, 'Tadas būdavo
prisimena apie savo jaunyste, apibardavo, apmuszdavo. Tuo- 
tas laimes dienas. Jo vaidentu
vėje tu dienu pergyventi vaiz
dai vienas paskui kita slinkda
vo: namiszkiu bei draugu vei
dai jam vaizdavos; mato jis 
namus, gatves, gražias mergai
tes, kiekviena savo namu kam
peli. Todėl, atsidusęs, Tadas 
sakydavo: “ 
karta! Kad tai noys valandė
lei man ta laime sugryžtu. Kad 
tai asz dar nors kada tuos vei
dus, tuos daiktelius galeeziau 
pamatyti.”

Regėjimo Tadas neteko be
dirbdamas augliu kasyklose- 
Buvo sekamai. 'Tadas kasyklo
se dirlio kaipo angliakasio pa
ge! bi ui ūkas. Karta angliaka
siui užtaisius szovini, reikia
mu laiku neiszszove. Bandant 
gi szovini antru kartu užtaisy
ti, delei angliakasio neatsargu
mo, iszszove ne laiku. Bedir- 

-.......haul r-prie srovinio angiiakasi
in szmotolius suplaisze, o Ta
dui iszdegino akis.

Nelaimei nutikus,
balsu

Tai pasakos

A, ir asz

Kad tai dar nors

T 
suszuko:

“Lindy”, atlėkė su savo ero-
Kanada, apvaiksztineli (it) metines sukaktuves tojo

miesto. Paveikslas parodo apszviesta parlamenta ir Lindy kalbanti per radio.

Jis paėmė dar gana jauna ir 
piktoka inotcri. Ji begaliniai 
nekenle savo po-vaikiu- La
biausia betgi pamote pi klojosi 
neregiu Tadu. Ji dažnai Tada

njet Tadas ir visa szeima gyve
no didmiesty.

Taip tai, pa motes kolioja-

y

— kartojo jis.

saliiinininku, todėl jis 
buvo plaeziai Balti mores Lic- 

Gaila žmo-tuviams žinomas, 
gaus.

Tadas ne
savu balsu suszuko: “Man 
akis iszplesze! Asz nematau!” 

Sumanus Tado tėvas puolė 
prie geru gydytoju. Ilgai Ta
das iszgulejo i n va iriose ligoni
nėse. Daugelis 
pastangas szitarn nelaimingam 
jaunuoliui regėjimą atgauti. 
Pasekmių neatsiekta. Nuo ne
laime isztiktos dienos Tadas 
szio pasaulio daugiau jau nie- 
kad-niekad neinate.

Nelaimes nesmaguma Tadas 
pajuto tuojau kai tik spėjo isz- 
gasties atsigauti. Sztai, girdi 
jis žmonių kalbas, bet tu žmo
nių negali matyti. Žino kiek
viena szviesuji namu kampeli, 
bet jam dabar jau visur lygu— 
tamsu kaip naktis. Girdi Ta
das miesto ūžėsi, medžiu szla- 
mesi, vaiku bėgiojimą, vienok 
apie ju būtybe jis tik at si vaiz
duot i tegali. Su ta nelaime ir 

nesmagumai prasidėjo. 
Nustojo regėjimo ir visas ma
tomas ir nematomas pasaulis 
nuo 'Tado |>asislepe: negali jis 
skaityti tu gražiu pasakų ir 
apraszymu knygose, nepajėgia 
pats sužinoti 'kas lai k ra sz- 
cziuose raszoma apie kasdieni
nius gyvenimo nuotikius ežia 
pat ir Jutose pasaulio dalyse.

Kuomet Tada nelaime iszti- 
ko, jo motina buvo mirusi jau 
keletas metu pirm to, ir tėvas 
turėjo užlaikyti Tada ir koletą 

vaiku.

gydytoju dėjo

kiti

mažesni u-jaunesni u
Vienok Tada tėvas gerbe dau
giau už kitus savo vaikus: su- 
gryžes isz darbo vakarais, tė
vas Tadui papasakodavo kur 
ir kas nutiko, paskaitydavo isz 
knygų, laikraszcziu, iszeida- 
mas darban, insakydavo jau
nesniems vaikams Tadui visa
me kame patarnauti — iszves- 
ti oran pasivaikszcziotu, nu-

Liepos 7 diena ežia mirė 
Velionis ilga; 

ir susi
laukęs 41 metu amžiaus persi
skyrė su sziuo pasauliu. Per 5 
pastaruosius metus jis 
rubsiuviu unijos darbo
galu. Bulotai mirus, jo žmona 
palaidojo nabaszninka su baž
nytinėm apeigom szv. Alfonso 
kapinėse. — K.

Ne tik
pa-

gas, ’ ’
kn, bet ir nusiudyti man 
tinka negaliu!...”

Tacziau po szio nuotikio Ta
das dar labiau injunko in savo 
iszmaldu praszymo “amata” 
ir apie žndymasi jau niekad ne 
nepamanė. “ 
esant, bet visviena

I c

4 C amata

Kad ir neregiu 
geriau gy-

iąas ir muszamas b(*i kitu žmo- vent i ne kad po juoda žemele
neperdaugiausia mylimas 

Tadas iszgyveno penkis metus 
namie ir nieko neveikdamas. 
Pagaliau jis, norėdamas savo 

, iszgavo 
miesto leidimą ir veik kasdien 
eidavo miestan iszmaldu pra- 
szyti. 'Todėl Tadas dažnai bū
davo iszstox’i iflztisa diena kur 
prie szalygatvio ar muro prisi- 
szlicjes,

— sake
v a r-

ui u 
rn

pamotei pasigerinti

ir girdėdamas pro ji 
skobomis einanezius žmonos, 
įsztie.sdavo ranka ir praszyda- 

“ Pagelbdkit neregi!” 
įmones in 'Tada pasižiurėjo ir 
pamate ant jo krutinės užka
binta lentele su paraszu 
esu neregys,” 
kaudavo. Aukomis 'Tadas 
lojo gerai pragyventi. Dali ju 
atiduodavo «avo namiszkiams.

“amatas 
tiko ir ji labai erzino, 
tu pinigu, jei asz negaliu kaip 
žmogus gyventi. Kas, 
isz to mano gyvenimo, jei 
tik kszmaldomis tegaliu 
liūtis!”

Nors 'Tadas veik visus pini
gus pamotei atiduodavo, bet 
jos tuo nepatenkino. Ji vis bu
vo 
te. Karta ji, supykusi

Ak tu aklas, niekam

amžinai gulėti!”
'Todėl Tadas tose savo nema

lonu gyvenimą. Bego nuobo
dus metais paskui metu. Tadas 
kasdien, baksnodamas lazdele 
in žaly gaivius eidavo sau pasir- 
skirton vieton ir stovėdamas 
praszydavo pas 'praeinanezius 
iszmaldu.

'Taip jis pragyveno isztisus 
dvideszimts metu.

'Tuo laiku gyvenimas
daug

vo: neregi:

“Asz 
jam gausiai au- 

ga-

daug 
i n va iri ii 

iszradimu padaryta, jais nau
dotasi ir vis žengta 'prie 
tobulesnio ir aukszt.esnio žmo
gaus gyvenimo laipsnio.

kuo pakitėjo:

dai

liet tas y y r Padui ne-
Kas isz4 4

'Tik 
pirmi žingsniai krutamujn pa
veikslu 'Tadui teko matyti. Tik 
viena svk dar sveiku būdamas 
jis matė padangyj skraidant: 
eroplana. Greitai 
ežiu autoniboliu ir

kszmaldomis

pa galinu
i asz 
mai-

tokia pikta ir Tado neken- 
, Tadui

pasakė: “ 
tikes sutvėrimo! Kad tu nors 
gala kur gautum!

T.
žudvti.
mirtimi

y y

Tuomet Tadas nutarė 
Kadangi 
jam rodėsi

dinimas, tai viena diena jis isz- 
sileido paupin, kur 
broliai nuvesdavo, idant inlin- 
du< vandenin ir ten sau gala 
rudus. \

'Ta syk jis isz namu iszejo 
linksmas. Jis nieko ne»gailejo. 
Jam tik norėjosi, kad kogrei- 
czian pasiekus upe, inlindus 
vandenin ir... sudiev nemiela- 
szirdingat'ai pasauli!.-.

Gatve T

nusi
lengvinusia 

nusiskan-

pasiekus upe

badavo

Tadas ėjo vienas, 
baksznodamas lazdele in szaly- 
gatvius ir tokiu bildu surasda
mas kelia link pasiskirtos vie
tos numirti.
Priėjės paupio, 'Tadas vaiksz- 

eziodamas graibstėsi žinomu 
žymiu, kad suradus juo gilesne 
nusiskandinimui vieta. Paga
liau surado ir jau mane pzokti 
upėn. Bet tuo tarpu iszgirdo 
nepažinstama žmogaus baisa: 
“Ei tu 
nin!”

Szaukes žmogus pribėgo prie 
'Tado, pagriebė ji už rankos ir

gyvena,

y spangį! In pu Įsi vimdė-

vesti pas pažinstamus, nusi-1 domėti 
vežti in laukus, parkam Į

Esant betgi didelei szeimy- nin inlysti!” 
nai, idant jos užlaikymas pa-' 
lengvetu, Tado tėvas apsivedė J nakti.

iszsiklauses kur jis 
parvedė ji namo.

Jau arti namu atėjus 
“iszgelbejes” žmogus pasaKo; 
“Negerai, kad neregiams lei
džiama visur valkiotis! Val
džia turėtu tuo tinkamai susi- 

i ir neregius uždaryti

, Tada 
žmogus pasako

Juozas Bulota, 
sirgo plaucziu džiova

4

4 4

kambaryj ir szirdperszos dras
koma, klausėsi namiszkiu szu- 
kavimu.

“Sztai, sztai jis!” 
vieni.

“A, koks gražus, koks žuvė
ja utis!”

‘Tartum sapnas!”
Ir kas gi galėjo pamanyti 

kad žmonija tokiu trumpu lai
ku taip iszclidžiai, taip majes- 

gales ore skraidyti!” 
.Besiklausydamas sziu szaika- 

vimu Tadas neiszkente. Jis pa- 
szoko ir

toli ngai

žiurejo-žiurc-

dideliais szuoliais, 
graibstydurnasis laiptu pridul
ku, užlipo ant stogo ir, užrietos 
auksztyn galva, 
j°.

Tadas girdėjo orlaivio moto
ru ūžėsi, klausėsi žmonių szu 
kaviniams, bet orlaivio — kaip 
ir visa kito — nemato.

— pagaliau

kuris

ant

“chromatiszka
Kuomet Szimku

buvo 
dele-

biliu, bet važiuojant pr 
žalius visokios 

T ’ 
Gražiai

žius, 
laukus, 
dairvt.

va z moja it- 
gi vos kele

tas jam pavyko pastebėti. Tie
sa, jam toko važiuoti automo’ 

o gra-
grožybe.- 

Tadas negalėjo pasi 
nuszvi ėst 

miestai buvo tik pasaka, kuri:, 
jam namiszkiai papasakodavo

Szie nauji iszradimai ir pii 
nai gyvenimui isztobulint: 
žmogaus pasinaudojimui daly 
kai jam norėjosi matyti. Ypač:- 
but nioges eroplanus. 
jisb udavo, girdėdamas skren- 
danezius padangyj eroplanus. 
žiuri užrietos galva auksztyn. 
temija, smagejasi. 
leeziau juos matyt!” Bot vis 
viena, matydavo tik tamsa.

Namiszkiams kalbant apie 
invairius laikraszcziuoso apra- 
szymus — oro, automobiliu — 
lenktynes, rT ' . ... 
piktumu. Jis dažnai, 
ežio, nugriebęs 
supleszydavo juos i.n 
isu druzgelius. Bet viena gra
žu ryta:

Ypatingas tai ir niekuomet 
neužmirsztinas rytas buvo.

Oras 
Mieste 

ypatingos ru- 
gatve-

gyvenimui

Dažnai

4 4 A, kad ga
lvot

Padas netverdavo 
isz pyk

ini kraszczius, 
mažiau-

rytas S'
Saule szviete padangoj, 
buvo gražus-malonus. 
jautėsi didelis, 
szies jaudesis. Skubiai 
mi oje žmones sustojo. \ražiave 
vežimai sulaiko savo jogas. 
Daugelis žmonių bego ant sto
gu, iszkiszo galvas pro langus 
žiurėjo. Visu ju galvos buvo 
užriestos auksztyn. Visi jie žiu
rėjo in padangi, ypatingas da
lykas matėsi. Ore skraido 
milžinas orlaivis. Jis prieszals 
saule blizgėjo, jo motorai uže. 
Jis skraidė, sukiojosi, tartum 
didžiulis pauksztis ir stebino 
savo ypatybėmis szi nauja, pil
na invairumu pasauli.

Szitas orlaivis milžinas buvo 
atskridęs isz kito pasaulio, isz 
užjūrio, atveždamas savo kai-vllzlIlV L I 11 11L1 <4 VI c 11 11 | Ulivj v v oętrvv/ aviu

Į taip, Ikad jie negalėtu vanile- po dviejų tautu taikos simboli.
Ir Tado visa szeima buvo ant

Po to Tadas verke isztisa stogo užsilipus tuo vaizdu pa- 
“Koks asz nelaimin- sigereti. Tik Tadas sėdėjo

“Kur gi jis?” 
paklausė Tadas.

“Sztai, sztai 
Vėl tiesiog pro mus lekia!

Tadas 
kokios dar niekad niekad 
juto. Jautėsi jis taip 
kad no pats nežinojo ka dai{Vti’. 
Todėl jis nea'psakomai 
jaudino, skaudžiu balsu sude
javo ir leidosi... pirmyn... O 
kadangi visi buvo susidomeje 
orlaiviu, tai in 'Tada niekas do- 

, niekas
JlS 

ir atsidūrė
Galvėje žmones nuolikiu 
szuko.

Kada žmones prie Tado pri
tilę jo 'pusgyvis. Nu

li e-

Tamaqua, Pa. — Robertas 
Lu'kszaitis, pakvietė savo pa- 
cziule Magdute, sunu Jerami- 
na ir Margarieta Amanienia 
pas devajeri Miliaucka, Maha- 
nojuj, už tai kati ji iszmete isz 
stubos ir nenorėjo jojo priim
ti. Kdkia priežastis tame buvo, 
tai nedagirdome, bet visi turė
jo pasirūpint belą lyg teismui.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

spangi ’ 
! ’ ’ 

pajuto szirdpersza, 
ne 

inžeist u,

tu

susi

įneš nekroi])e 
bojo, 
kraszta

kai
nepaste- 

pasieke stogo 
gatvėje.

su-

bego, jis g 
vežus ji ligoninėn 
trukus mirė. Mirti Tadas ren
gėsi drąsini.

Priesz pat mirsiant paklau- 
Ar norėtum dar gyven- 
Tadas atsake:

Tadas

sus: ” 
ti ? ’ Tadas atsa k e: ” Ne! No- 
roeziau bet gi dar nors karta 
pamatyti, kaip dabar žmones 
gyvena.”

Paprastai 
mirszta, 
akis ir atsiskyrė su 
šauliu.” 
netiko. Jam pasimirus, ne vie
nas tarė: 4‘Tadas, tasai nere
gys, mirė. Dieve duok jam dan
gaus karalyste, nes jis daug 
sziamo pasaulyj kentėjo!”

kuoniet žmogus 
” Užmerkė 

sziuo pa- 
Tadui szitas posakis

sakoma:

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 7 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursinis treinas apilsis Maha- 
noy City 9 valanda subato* nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond 
‘-.a ■ ..-.Aa, . _w„-----

■a ■ MII— I i usnies II "I I •■■■ II

66 6 
yra tai receptą* del 

Szalczio, Grippo, Malaria,

i

Ifd

Flu ir Tulžinio karszczio. 
r •*Užmusza mikrobus. —- Aptiekoso

* * 5'<

Dunesze man kad mergeles, 
Isz A sides tai

N a k t i m i s ba m b i 1 i no j a
Miegoti nereikalauja.

avingalveles

Liet u visz/kai nemoka kalbėti 
Ne su Lietuviais užsidėti, 
'Tik žaliablekucziai loska 

f

( pas juos turi, 
Ir tiktai ant juju žiuri.

Mergeles, žaliablekis su 
jums nesipaeziuos,

Norints ir su katra 
pasivadžios,

y nes netoli

Ii ūkėja

Ant juoko yisados pasiliksite, 
Ir nuo visu ant galo atliksite.

* * *

Ar žinote kad Szamokinas 
'Tai neblogas pleisas 

'Ten visokio sztamo yra
Lietuviu

Kapsu, Zanavyku, 
Dzuku ir žaliablekiu.

Ana va, ir bajoru randasi 
.Bet tieji su Lietuviais ne 

nori sėbrauti, 
Ba (ai pane dabradzeju 

Smerdzi od oleju,

< c ar skani par-

Asz vis bendzi velki pan, 
Ane smerdzonci kam!

Isz tokiu ne Lenkai ne 
lietuviai naudos no turi

Sėdi kaip apuokai niekas 
ant ju nežiūri.

**
Didesniuose miestuose kur

yyra Inetuviu, 
Neapsieina Žydai be bernu, 

v

Ypatingai Žydai nizuieriai, 
Del juju Lietuvis už berną 

tai tinka gerai.
Toki berniokai ir vuge, pas 

Žydą nesza,
Ir palieka už gerymo lasza 
Mat Žydas, tai geriauses 

prie telis, 
Taip sako konia kožnas 

Lietuvis.
v

Net ir Zydolkiutęs apie toki 
tupinėja, 

Katras kas diena dovana 
atneszineja.

Ne vienas valgyti ne turi, 
Ba uždarbi už dovanas

’ 1 • . ’ J k 'l . ' 1 11IIatiduot turi,
Kad Žydelkiutes užgauadyti, 

Jųjų norus prisętyti. y 
Vienas net savo terla ki’osijė,

> ______ — > - « * M ' . 4 L. 1 ’ . « 4 ' 'i' ■ ■

J uju norus prisętyti.

Kad jeyreikom Įntikti, 
Daug reikotu apie tąi raszytl,Daug reikotu apie tai raszytl 

Kad viską iszsakyti.

Gera, puiki farma 75 akieriu 
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 

vanduo

Minersville, Pa. — Praejta, 
Ketvergo vakara pas ponstvas 
Lukoszeviczius ir Gybaviczius 
atsibuvo linksmas vakarėlis 
“Radio Party” idant iszgirst 
kumsztyniu tarp Žukaucko ir 
Dempsey. Po kumsztyniu sve
teliai likos susodyti prie stalo 
ant skanios vakarienes. Vaka
rėlyje dalybavo: B. Gibavi- 
czius, J. Kunca, Dr. J. Ažu'kas 
isz Wilkes-Barre, Pa., Chas. 
Narosz, Mt. Carmel, AL Praczc- 
lei Philadelphia, F. R. Steba- 
naueftu Providence, R. I., V. 
Moszkunai Scranton, Pa., Jus. 
Klimai isz miesto, Jur. Mikla- 
szauckai Shenandoah, Pa

‘ ‘ Saules ’ ’ 
i su paeziule isz

redaktoris 
Bocžkauskas

., ir 
F. W .

V

i

Geri budinkai 
elektriką, telefonas, 
stuboj- Lygus kelei, arti geru 
marketu. 1^ mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis 
R.P.D. No. 1 Orwigsburg, Pa. « II— Wil I.    —■    | ..... ....... ■■ »■ ■

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausia* būdas gyditis su iolemi, 
ne* žole* yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogau* kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome inval- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplni- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas man* 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport, N. Y25 Gillet Rd.

telefonas

(t.f.

****^aw*> •*

I

I I. Į ...........

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA;

---------$........ —
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS’ B ANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 

' kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
■ ■ ■■■ ■ ■»■■■ nu.— u y „i ....  , „ , m, ----------------------------- ---------------

Dėkite savo
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ŽINIOS VIETINES.
I'tarniuke pripuola Sz.

(>nos-
— Sziandivn 1 

riklu pede, bet ta pede už dvi s 
sanvaitra visai maža, nes L... 
darbininkai per ta laika turi

Lehigh Valles palicije 
ana diena padare ablava ant 

Readingo ka- keliniu szeimynu Slioemaker- 
s’o neczeie ims kuriuos rado

kiti! <>hu
peczeje pas kuriuos rado 

, brogos ir samo- 
Kompanija palie-

g namui; 
gotikas.. I i

iszdirbia tik dvi ar tris dienas.! Pe Pr:v ikaltcliams pasijeszko-
- Tik Kolso ir Boston Run 

kasi k los 
dirbi i, 
kasiklos sziandien nedirba. Le
high Valles visos kasilklos pra
dėjo sziandien dirbti, 'bet kiek; 
dienu ketina iszdirbti tai ne
žino.

sziandivn pradėjo 
visos kitos Read ingo

ririo
.Jurgutis, 12 metu, sunūs 

i Kriaueziuno, 1019 E.•

Mahanoy Ava. likos sužeistas 
per automobiliu kuriame va- 

Shenan-
nepavojingi

žiavo Dcngleris isz 
<loah. Žakluliai 
bet likos nuvežtas in ligonini!i 
ant gydymo.

— Ponas J. Naujokas ir sū
nus Petras isz Easton, Pa-, lan
kosi Tania k vėjo, Wilkes-Barre, 
Plymouth, Hazleton, Shenan
doah ir Mahanojiij ir prie tos 
progos atlankė redysta 
los.” 
liuje.

‘‘Sau-
Kelionv atliko automobi-

— Neužilgio
Railway kompanije varis ka- 
ruku> su pagelba tik vieno mo- 
tormano, kuris taipgi rinks pi
nigus ir varys karuka. Kom- 
panije sako, kad tokiu bildu 
Miczedys daug pinigu. Karukai 
bus žinomi kaipo 
ei ter cars” 
eini in karuka.

Jonas Vaieziulis, 1001 E. 
Pine uli., liko? sužeistas in gal
va Suffolk kasyklosia. (lydosi 
namie.

j- Sziadirn atsibuvo laido
tuves Bonifaco Adomaiezio, 54 
metu, kuris mirė Petnyežios 
ryta nuo apophksijos. Velio
nis 25 metai adgal pribuvo isz 
Lietuvos apsigyvemdamas czio- 
nai *. Paliko paezia, dvi (luk
terės ir du sūnus. Gyveno po 
No. 810 E. Railroad uli.

— Praeita Ketvergą And
rius Rėklaitis važiuodamas su 
keliais žmonimis in Lakeside 
Maigai jojo automobilius pa
gedo ir negalėjo suvaldyti, to
dėl apsiverto prie runnel kal
no, 
ežius.
įliejo likos sužeista Greimiene, 
83.5 E. Centre uli., kuriai li
kos perpjauta galva ir smar
kiai apdraskyta ant viso kūno. 
Greimiene likos nuvežta in 
Asldando ligoiibutia kur silsi
si gana gerai.

Praeita subata tuojaus 
po piet, 
padare krata ipas saliininkus 
Martina Tunila ant W. Maha
noy »St. ir pas J. Gudaiti ant B 

Pas Tunila jokiu drutu 
gėrimu nesurado o pas Gudaiti 
rado biski naminio alaus kuri 
fju'kriove in aiitoinobila ir isz- 
siveže kaipo davada.
agentai iszejo isz Gudaiczio 
salimo buvo užklupti ped ke
letą nežinomu vyru kurie juos 
gerai apdaužo.

— Ana diena gubernatorius 
paskyrė William R. Adamsona 
isz St. Nikolas pavietavu kon- 
troloriu ant Skulkino pavieto 
in vieta atsisakiusio Sclilott- 
man.

Seliuvlkill e 
varis

“ pay-as-you-
— mokėk kada in-

prislėgdamas
Daugiausia

I

važi nujau
toje nelai-

prohibieijos agentai

St.

Kada

— Ateinanezia Sereda, Ju
lijaus 27-ta “Saulei” 
motai 'kaip gyvuoja Mahano- 
juj, kurios pirmas numaris pa
sirodė 1888 mete. Daug per ta 
laika Malianojuj užėjo permai- 
nu, daug mirė ir daug užgimė, 
miestas iszrodo visai kitaip 
nuo kada iszdavejai “Saules” 
atvažiavo in ji, jame užaugo ir 
vienas gimė. Mahanojus tada 
mažai buvo žinomas po Ameri
ka, bet “Saule” ji praplatino 
— nes kur randasi laikrasztis, 
tai ir miesto vardas yra žino
mas visiems. Ateinanti meta 
sueis “ 
vystės.

sueis 39

Saulei” 40 metu iszda-

I
I UH I)'•

IdEMPSEY SUMUSZE SHARKEY-ŽUKAUSKA
8AULR

> t I t
'' v ‘ " •

I

I

( t i kitur st ubu, nes ant savo že- 
koinpanije 

iiiimszaineriaiit.
— Jonas B, M oc kai lis 

savo moteria isz Bayonne, 
J. lankosi pas Geo. Petrauekus 
Lakeside.

— Pa s Era na Molurzi, 312 
E. Centre uli. atėjo in sali u na 
tula moteri'le apie vienuolikta 
valanda nakti melsdama idant 
josios prisiegeh* (‘itu namo nes 
jau laikas visiems geriems vy
rams <‘iti ant atsilsiu. Neprie 
me meldimu tasai 
kas” 
uždavė jai kelis Dempsinius 
žandinius. Bet ir motorele no
rėjo

puneziu ” 
vyro, pataikė in stiklą. 
cij(‘ apmalszino visus.

IIIOS

4 i

nepavelina

SU

N.
1

“ bezlxizni- 
ir vietoje eiti namo tai

su Szarkiniupusi rodyt
— vietoje in terla 

Poli-

SHENANDOAH, PA.
I >iiiinist ras Magalinga 

palengva sngryžta prie sveika
tos. Visas pavojus jau dingo ir 
musu burmistras neužilgio at
sikels Lz lovos.

1 letena 
diena

graborvstes 
graboriaus

\es graborini bizni ant 
ranku po mirusiam vyrui. 
Augustas Romanskis, 13- 

’A W. Poplar uli-, kuris praei
ta sanvaite likos baisiai apde
gintas 
mi re

I ’oui 
anak iene 

iszdave 
ir aplaike
I >abar
i avo

kasvk lose

•e

Czaikovs- 
pase’k in ingai 

egzaminą 
laisniis.

(Jilbertone, 
Locust Mountain 

būtoje. Velionis turėjo apie 
metus ir buvo nevedes.

— Per eksplozije 
Shenandoah kasyklose, 
pavojingai 
gintas Antanas (Irigaraitis, 
109 W. Washington idi. Likos 
nuveltas in vietine ligonbuti.

ligon-
<) 3

SZUV1O 
likos, 

sužeistas ir apde-
Antanas

Detroit, Mich, f Andrius Mo
zūras, 54 metu, mirė po trum
pai ligai, ir buvo palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms per ku
nigą Bareiszi.
veno Amerike suvirszuin 30 
melu, paliko dideliam nuliūdi
me 'paezia, du sunūs ir viena 
(lukteri. Per trisdeszimts metu 
skaitė “
Paėjo isz Pakampiszkiu kai
mo, Prienų parapijos.

■

1 MJ ■

Sharkey-Žukauskas permuszt as ant žemes negalėjo atsikelti.Sharkey-Žukauskas visiszkai paguldytas ant žeme

MB Ml wmMm

NEW YORK — Praeita Ket
verge vakaru atsibuvo kumsz- 
tynes tarpe garsingu kumsz- 
tyninku Jack Dempsey ir Jack 

' '___ '...j ir musoSharkev-Žukauskas 
tautietis tapo sumusztas 7-tam 
skyriuje (ramrds). 
nes

Kumszty- 
regejo apie 82 tukstaneziu 

žmoniii kurie sumokėjo suvirsz 
doleriu inžango. Iszmi lijona

tu piningu Dempsey kaipo lai
mėtojas apiaike $352,000, Žu- 

aplaike $210,000. Ri- 
grino [>iniilgo

kauskas 
tynęs uždirbo 
net $549,.’>(>2.

I )empsey 
sept intame

Nors iJempsey snmnsze 
Sharkey seplintanK* raundo, 
praejta Kctvvrga, bet ju knm- 

raszytoja:

szius in (uos, kurie eina
Dempsey-Timney 
Philadelphijoj. Mat, 
net

sztynes, sako sporto 
gi nežussukels amžinus pana- 

apie 
kumszt vnes 

Dempsey 
keturi us svkius 1 

Sharkiui žeminu juostos, 
yra prasižengimas

Bet sprendikas Sulli
van nepripažino to prasižengi
mo isz Dempsey puses ir szis 
liko pergalėtoju. “Tribune” 
raszytojas sako, Ipid Dempsey 
kirtęs viena syk 8 colius ž(>- 
miau, o kita 10. Sharkiui pro
testuojant, Dempsey pribėgės

kirtęs 
, kas 

priesz tai-
sy k les.

Velionis porgy-* kirto jam kaire in zunda ir tas

Saule” be perstojimo.

REIKALINGA,

.Jauna mergina, Lietuve 
ofiso ir sztoro darbo. Turi tu
rėt 2 metus High School moks
lo. (A.2

del

Jack’s Bargain House
Smithfield St.

Pittsburgh, Pa.
3 1

◄ Reading
lines z

►

Dubcltavaa
Tikietas$3.75

1N

Atlantic City
ARBA

Dubeltavaa 
Tikleta*

■ z Isz ryto 
2:49 
8:04 
3:16 
6:00

$3.25
IN

Philadelphia
f AR

Willow Grove
NEDELIOJ 31 LIEPOS

Speciali* Traina* Subato* Naktį

Isz
Mahanoy City .
East Mahanoy Junction ...
Tamapua ............................
Pribus in Philadelphia ....

GRĮŽTANT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio

paguldė.Lietuvi 
“Times” 
pažysta, kad Dempsey 
žemiau negu reikia.

Kova, vienok, 
Sharkis nesisangojo ir nebok- 
savo, 
ma, bet lindo prie Dempsey ir 
kovėsi szio stilium: kirtis už 
kirti. Kad jau pirmame raunde 
jei Sharkis butu davės 
siui gera kirti, tai tas butu 
tavas. Tik varpelis ji iszgelbe- 
jo. Ant raine raunde kraujas 
pasirodė po deszine Dempsio 
akia ir kraujas varvėjo isz no
sies.

Pats Deirlpsey prisipažysta 
kad jis “gali būti” ir 
keletą sykiu peržemai, kadan
gi jis norejes laimeli, kirsda
mas Shark iu i iii krutino ir ku
na. Sharkey gi sako: “Tai bu- 

proga Dempsey 
kada asz atsukęs 

sprendi k ui 
> 7

Szis Sharkio pralaimėjimas 
nepakenks jo ateieziai. sako 
raszy tojai.
ta pripažysta. Jis suko: 
dėsiu viską isznaujo. Juk pra
laimėti pasitaiko visokiose lo- 
szose. Bet kada jau vėl sueisiu 
su Dempsey, tai asz ji iszmu- 
sziu.”

Lietuviu visuomene bus žy
miai nepatenkintu 
pralaimėjimu, ypacz prie tokiu 
kaltinimu. Jei Sharkis butu 
buvęs iszmusztais szvariai, be 
ginezu, tai tas reikėtų priimti 
sporto dvasioje, pripažystant, 
kada galima laimėti ir pralai
mėti* Daug Lietuviu yra deje 

sumas pinigu už 
Sharkey) pasitikėdami, kad jis 
laimes, kaip laimėjo priesz 
Maloney.

visai
raszytojas taipgi pri- 

kirtęs

buvo indomi:

kaip jam buvo pataria-

gali būti

1 lenui-
<r»i -

kirtęs

vo vienatine 
mane kirst, 
galva skundžiausi 
už peržema muszima.

jo ateieziai.
Pats Sharkey irgi 

”Pra-

Shark i o

vnemažas

»

JACK SHARKEYJACK DEMPSEY
fe

SHARKEY
Sharkev-Žu- 

kauckas apie savo gyvenimą: 
kad del

(‘su visaip klaidingai
pradedant 

“Mic-

Ka raszo pats

Asz manau, 
vardo, 
pravardžiuojamas, 

“Polak”,

mano

baigiant
(Airiu), todėl sztai asz ir 

apie save viską ka

nuo 
ko” 
paleidžiu 
žinau.

Asz esu Lietuviszkos kilmes.
Mano tikrasis vardas buvo

Juozas Paulius 
(Žukauskas).
Binghampton, N. Y., Saplio 26, 
1902. Mano tėvas, motina n

tebegyvena. Asz 
ir pora

Bing-
Savo gyvenimo el-

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

nu.:kad jie 
Mano pasise-

(’ukoschkav 
sz gimiau

Mano tėvas 
sesuo tenai 
gyvenu su savo žmona 
musu vaikiicziu, Bostone.

Tik treji metai algal asz at-
Bostonan, kaipo jurei- 

algos 
laivo

*

vykau
vis, gaudamas in metus 

ant Suv. Valst. 
Denver”.

$350, 
“Denver”. Dabartiniu laiku 
jeigu ašy. vis užsiimsiu kumsz- 
tynemis, mano menadžeris

>

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Savo jaunystes dienas pra
leidau su mano tėvais 
hamptone.
gesins asz prisiėmiau isz mano 
molinos, dėlto tai man ir pavy
ko taip puikiai iszaukleti ma
no kuna ir paskui atsiekti pa
sisekimus ringe. Asz visuomet 
klausiau mano motinos patari
mu, nes žinojau, 
szirdies paeina.
kimus asz skaitau jos pasiseki
mais.

Turėdamas dvyliktus metus, 
asz buvau mokykloje asz t im
tame laipsnyj, o sekaneziu 
metu gavau diploma.

Tuomet mano tėvas susirgo 
ir mano motina turėjo ji slau
gyti-

Per koletą mem'siu, mano tė
vo keletas 'Sutaupytu centu isz- 
sibaige. Kas nors, turėjo eit in 
larba kad palaikius musu szei-

myna; tokiu bildu asz ir nu
ėjau in czeveriku fabriką.

Mano gyvenimas nebuvo eže 
le rožėmis prisodinta. Asz tu
rėjau perkošti, visaip pasakius, 
gerus tvyksn i us in savo isinak- 

, kur

(

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mcl- 

tdžiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosuiis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Uzymas galvoje, 
Galvos perszalinias, Užki n ima s gal
vos, Isz priszukio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). lazrasta U 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Telefonas 872.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Juozas Karaszauskas :
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, i 
automobilius ir visokius kitokius 
daiktus nuo Ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios Ir didžiau* 
tdos kompanijos amerike.
137- 139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
dniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

sa-
užsidirbtiko, asz galėsiąs 

$.1,000,000:
Instojes boksiu 

asz prisiėmiau vardu 
Sharkey.
Asz'pasivadinau “Jack”, pa

sekdamas Jack Dempsey, kuri 
asz visuomet laikiau vienu isz 
didžiausiu cziampionu, 
ku,da ringe buvo žinomas; o 
pavarde !'f ‘ Shafkey ’ ’ 
miau nuo/Tamo Sharkey, k 
drfisiai buvusio sunkiojo svo
rio boksiaus, — 1 ‘ \ ?
asz pats, buvo kadaise tarna
vęs Dėdės Šamo laivijoje.

Vardas “Jack Sharkey” 
tuojaus man prigijo. Jis man 
tai paptiko, ir man padavus 
praiszyma teismui Bostone, jis 
lengvai tapo padarytas mano 
legaliu vardu. Tuo bildu asz 
dabar legaliai busiu 
Sharkey, iki gyvensiu. >

asz

profesi jon
• Jack dabar esu. Asz žinau mano ne 

priteklius. Asz esu tik žmogus. 
Viskas ka asz galiu priduri, 
tai ta, kad asz esu dar sveikas 
ir linksmas; kad dasikovojau

.Jack

4

no boksinus

1 ra iki pasiekiau laipsni

kokis pen, kur dabar stoviu — kaip

prisie-
t v

kuris, kaip ir

T >>

Jack

1'

V"" PARKE

4

I

manau, ant slenksczio in pa 
šaulio ežiampionybeI

- . - - —...- — ■ --L—--- ----- r--

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS,, 
ST. CLAIR, PAl

lazbalsamaoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua parao- 
szia nuo paprascziauslu Iki prakil- 
niausiu. Parsamdo automobilius ds) 
laldotuviu, vesellu. kriksitynlu I)

I »

Bell Telefonu 1B7B-M.
kitiems paairallnfijlmama.

U J®1

KETVERGO VAKARA, 28 LIEPOS, GARSINGA

GOODRICH SILVER TOWN CORD ORKESTRĄ

■
t r

I

KETVERGE 4 AUGUSTO
, . * . Mt

GARSINGA VINCENT LOPEZ ORKESTRĄ

■
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